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Resumo 

 

O presente estudo aborda sobre a discussão que a sociedade científica necessita 

para uma alfabetização científica de qualidade. A contextualização e as atitudes 

perante a educação é um importante pilar de modificação da educação mundial, 

científica de qualidade e temos que nos preocupar com toda a estrutura 

pedagógica que sustenta os profissionais da educação. 
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Abstract 

 

This study focuses on the discussion that society needs scientific literacy for a 

scientific quality. The context and attitudes towards education is an important pillar 

of global change in education, scientific quality and we have to worry about the 

whole educational structure that supports the professional education.  
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Introdução 

 

Biologia, Física, Matemática e Química. São essas as disciplinas que 

costumamos associar a idéia de ciência. Não raro, tais matérias se enquadram 

também entre as que mais exigem do aluno, dais quais costuma receber 
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informações constantemente, quer seja durante sua vida letiva, quer seja fora da 

sala de aula. 

Nos últimos anos, a Ciência vem recebendo inúmeras propostas de 

reorganização, tanto de forma estrutural curricular quanto de forma metodológica 

dos professores. Até os anos 60 o ensino de ciências se apresentava de uma 

forma quase neutra, e sua qualidade era transmitida e avaliada por conteúdos 

lógicos. Mas foi na década de 70 que teve inicio o CTS, movimento pedagógico 

conhecido como “Ciência, tecnologia e sociedade”, possibilitando a discussão 

tanto da abordagem quanto da organização dos conteúdos.  

Especialmente a partir dos anos 80, o ensino das Ciências Naturais se 

aproximou das Ciências Humanas e Sociais, reforçando a percepção da Ciência 

como construção humana e não, verdade natural. E uma nova importância foi 

atribuída à História e à Filosofia da Ciência no processo educacional. Desde 

então, também o processo de construção do conhecimento científico pelo 

estudante passou a ser a tônica da discussão do aprendizado, a partir de 

pesquisas realizadas desde a década anterior, que comprovaram as idéias 

(muitas vezes) bastante elaboradas dos estudantes sobre os fenômenos naturais, 

tecnológicos e outros, e suas relações com os conceitos científicos. 

Esse questionamento da realidade através da formulação de problemas e 

de suas soluções é exatamente um dos objetivos dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Para a concretização dessa proposta utilizam-se pensamento lógico, 

criatividade, intuição e capacidade de análise crítica, além de se selecionar 

procedimentos e verificar sua adequação. Porém, face à gravidade e urgência dos 

atuais problemas da humanidade, somaram-se aos esforços brasileiros, os das 

Nações Unidas. A ONU, então, instituiu a resolução da Década por uma 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (CACHAPUZ, 2005), na qual a 

necessária renovação do ensino de Ciências é organizada em todos os seus 

aspectos. 

 

A Alfabetização científica numa visão de conceitos 
 
 Há vários anos, o termo Alfabetização Científica atingiu um status de 

idealismo para muitos investigadores e professores de ciências. Para outros, 

como Bingle & Gaskell (1994) o termo “tem muitas das características de um 
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slogan educacional no qual o consenso é superficial, porque significa coisas 

diferentes para pessoas diferentes”. Já Lorenzetti (2001) retrata questões 

pertinentes: “qual o significado da alfabetização científica? Qual a sua importância 

para o currículo escolar? Como promovê-la?” 

 A possibilidade de uma alfabetização científica que abranja toda população 

é bastante questionada. É certo que, à medida que a tecnologia avança, nada é 

possível sem algumas aplicações metodológicas e conceitos. Contudo, muitos 

dos produtos tecnológicos são concebidos para que os utilizadores não tenham 

necessidade de conhecer os princípios científicos em que se baseiam para podê-

los utilizar (CACHAPUZ, 2005). 

Ao contrário de uma noção descartável sobre esses princípios, conceitos e 

idéias sobre a alfabetização científica têm sido extremamente relevantes e 

discutidos mundialmente. A alfabetização científica envolve a produção e 

utilização da ciência pelo homem na vida (HURD, 1998), mas Shen (1975) a 

define como o conjunto de conhecimentos aprendidos durante toda a vivência, 

desde a preparação de um ovo até as leis da Física. Esse conjunto de instruções 

pode também ser considerado como uma das dimensões para potencializar 

alternativas que privilegiem uma educação mais comprometida - enfatiza-se aqui 

a preocupação com o ensino fundamental (mesmo que se advogue a 

necessidade de atenções quase idênticas também para o ensino médio), 

incluindo até mesmo o ensino superior. Fazer os alunos entenderem ciência 

possibilita a compreensão melhor das manifestações do universo. (CHASSOT, 

2003) 

Em todos os conceitos observados, um aspecto importante é que todos se 

referem ao “aprender ciência”, enfoque principal do tema proposto, que 

discutiremos ao longo do trabalho. 

Discussão sobre uma alfabetização científica de qualidade 
 

Segundo DEMO (2005), a qualidade do ensino pode ser extremamente 

eficaz se professores e alunos focassem na educação pela pesquisa, instigando a 

curiosidade, elemento primordial para a pesquisa científica, obtendo uma 

vantagem sobre seu conhecimento científico a respeito dos fenômenos da 

natureza. 
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Acontece que tanto educandos, como educadores encontram dificuldades 

em sistematizar o conhecimento e descrever ensaios técnico-científicos discutindo 

a ciência em seus métodos processuais, o que, por sua vez, consome 

inadequadamente as teorias e leis científicas objetivas que costumam vir prontas 

nos livros didáticos.  

Uma educação científica visando à investigação demonstra uma 

compreensão significativa dos conceitos. Ela superando o reducionismo e objetiva 

o ensino como uma atividade que integre os aspectos conceptuais e 

procedimentais (PRAIA, GIL-PEREZ e VILCHES, 2007). O desafio do educador 

situa-se exatamente na superação  das barreiras entre professor-aluno, aquele 

instigando a curiosidade dos processos da natureza neste.  

Conforme DEMO, 2005, o professor não pode ser um mero repassador de 

matérias, mas deve, sim, atingir o questionamento reconstrutivo, e estimular os 

alunos ao hábito da pesquisa para que eles formulem e consigam resolver mais 

facilmente seus problemas. Definitivamente esta é uma proposta que deve se 

levar em conta desde os primeiros anos letivos de um aluno, mas que depende 

muito do professor para realmente acontecer. 

Perguntamo-nos: e se o aluno é induzido à pesquisa por parte do 

professor, e mesmo assim este não possui um rendimento, curiosidade e 

investigação não são percebidas por parte do aluno, quais outros aspectos sociais 

e econômicos podem interferir no processo educativo? 

O aluno que estuda e trabalha um dia inteiro pode não apresentar 

interesse, por exemplo, pela molécula da vida, o DNA. Muito distante de sua 

realidade, este tema aparentemente em nada se relaciona com os aspectos de 

seu dia a dia. Todavia, não apenas o constitui, como é prazeroso de se estudar. O 

que falta é justamente um mediador capaz de trazer essa ciência para a realidade 

do aluno, que desperte nele o interesse pela investigação e torne esse um estudo 

empolgante. Há que se ressaltar que assuntos outrora sem importância, como 

questões pessoais, familiares e até do trabalho também influenciam diretamente 

nesse processo de ensino-aprendizagem.  

Desta forma o ensino, se baseado em uma contextualização das 

manifestações do universo, se faz muito mais persuasivo e compreensível, 
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adotando-se sentido na procura do conhecimento por parte do aluno em seu 

processo educativo. 

A falta de contextualização e motivação dos educadores pode ser apenas 

um dos diversos fatores que influenciam o distanciamento dos alunos quanto à 

ciência. Além dela, podemos citar também a questão social e econômica da 

população, em cuja realidade se pressupõe que alunos de escolas públicas são 

de classes econômicas inferiores, com baixa expectativa e baixa motivação. 

Numerosas análises sobre o ensino de Ciências mostram que algumas de 

suas visões transmitidas aos alunos afastam os mesmos notoriamente da forma 

como constroem e evoluem os conhecimentos científicos (PRAIA, 2007). Motivos 

estes inúmeros tanto do pondo de vista do professor, quanto do aluno. A ciência 

aprendida em sala de aula pode alcançar níveis desmotivantes e atrasadíssimos 

quanto ao que existe de fato na ciência atual. Isso acaba não possibilitando o pilar 

de sustentação de todo o conhecimento, que é o interesse e a curiosidade de 

aprender sobre as manifestações da natureza. 

Outra importante base para uma educação de qualidade é a estrutura 

educacional, a qual se refere não só em termos de recursos humanos, como 

também de recursos áudios-visuais, que contribuem no enriquecimento do 

conteúdo. Especificamente, as estruturas educacionais privadas são as que 

apresentam maior facilidade nesses últimos, porém não estão totalmente isentas 

dos problemas escolares do cotidiano. Já as públicas apresentam sempre 

maiores dificuldades em ambos os recursos, devido à bem conhecida carência da 

Educação Pública no Brasil.  

Dentre esses meios, está o uso do computador. Para a educação de 

ciências ele é um meio de auxiliar no processo de desenvolvimento pedagógico 

científico, importante desde as séries iniciais, uma vez que são nelas também que 

se inicia a alfabetização científica. Tem-se tudo para um bom desenvolvimento no 

aluno, pena é o uso subestimado que os professores fazem daquela ferramenta.  

Se não há sentido em não se transmitir satisfatoriamente um 

conhecimento, menos ainda existe em se transmitir algo solto, sem 

contextualização. Assim este conhecimento se apresentaria inapto para suas 

habilidades e aplicações diárias. É bastante lógico que professores precisam 

trazer situações para que seus alunos exponham seus pensamentos e criem 
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condições de análise dos fenômenos, fazendo o conhecimento científico adquirir 

sua característica própria, que é a de produzir; não apenas reproduzir (TEIXEIRA, 

2006).  

 

Conclusão 

 

Para uma alfabetização científica de qualidade, proposta por muitos 

pesquisadores, precisamos inicialmente mudar atitudes comportamentais de 

educadores (muito mais do que só apontar a falha sem jamais corrigi-la) para que 

estes possam demonstrar uma visão contextualizada a cerca do tema cientifico 

exposto. No entanto, a renovação científica não poderá pesar somente nos 

ombros dos educadores, pois há todo um arcabouço político e pedagógico 

envolvido neste processo – que também deve ser considerado, para promover 

uma educação cientifica de qualidade.  

Consideramos assim, a importância deste estudo à sociedade e educação 

científica brasileira, na qual professores e pesquisadores trabalham arduamente a 

fim de renovar o ensino de Ciências e possibilitar aos alunos um conhecimento 

investigativo da natureza e dos problemas que enfrentarão no futuro, já que a 

ciência está sempre em movimento. 
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